
Liturgie zondag 20 mei 2018 
Met muzikale medewerking van Iena Pals, B. Melis,  

en Rinus Wanders  
 

Bij deze dienst: Het is Pinksteren, de vijftigste dag na Pasen.  We lezen gedeeltes uit Genesis over 
de spraakverwarring. Van het Pinksterverhaal zoals dat beschreven staat in Handelingen 2 , waar 
iedereen elkaar verstond en over de  gaven van de Geest. Daar zingen we natuurlijk ook van, vol 
vuur, mét enthousiasme! 

Vooraf oefenen: NLB 697: 1, 4 en 5 (blz.5) 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziek gespeeld op orgel of vleugel. 

Luiden van de klok        

Als de voorganger op staat, staan allen op en zingen: 
NLB 672: 1, 2 en 7 
1 Kom laat ons deze dag 
   met heilig vuur bezingen 
   en met vernieuwde vreugd, 
   want God deed grote dingen. 
   Eens gaf de Heilge Geest 
   aan velen heldenmoed. 
   Bid dat Hij ons vandaag 
   verlicht met Pinkstergloed. 
  
2 O Geest der eeuwigheid, 
   gij Trooster aller tijden, 
   deel thans uw zegen uit 
   aan wie uw komst verbeiden. 
   O heldere fontein, 
   die uit Gods tempel welt, 
   gij wordt een brede stroom 
   die met de eeuwen zwelt. 
 
7 Wie 's Heren Geest bezielt, 
   wie 's Heren woord doet zingen, 
   wie met ons vieren wil 
   het feest der eerstelingen, 
   die stemme met ons in 
   en prijze Gods verbond 
   dat Hij vandaag vernieuwt 
   en elke morgenstond. 
 
Bemoediging en groet 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende  

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft                          
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid  
Allen: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
(Gem. gaat zitten) 
  
Inleidend woord  
  
Lied van de zondag: NLB 670: 1, 2 en 4  
1 Kom Schepper God, o Heilge Geest, 
   daal in de mensenharten neer, 
   zij zijn uw schepselen geweest, 
   herschep hen in genade, Heer. 
  
 
 



2 Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
   o goddelijk geschenk, ons voort, 
   o balsem die ons werd bereid, 
   o bron van vuur, o levend woord. 
  
4 Gij zijt door gaven zevenvoud 
   de vinger van Gods rechterhand, 
   die 's Vaders woord ons toevertrouwt 
   zodat het klinkt in ieder land. 
  
 Kyriegebed  

 Glorialied: Psalm 108: 1 en 2 

  1 Mijn hart is, Heer, in U gerust. 
   Uw lof te zingen is mijn lust. 
   Maak, harp en luit, de Here groot. 
   Mijn lied begroet het morgenrood. 
   Ik breng mijn lof, o Heer, U toe 
   onder de volken en ik doe 
   in ieder land mijn psalm weerklinken, 
   daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken. 
                                                                                                                 

   2 Ja, hoger dan het hemels blauw 
   is, Heer, uw goedheid en uw trouw. 
   Verhef U, dat uw aangezicht 
   de hemel met zijn glans verlicht. 
   Op aarde blinke uw heerlijkheid. 
   Gord uw geliefden tot de strijd. 
   Ten zege zij uw hand geheven, 
   hoor mij, o Heer, wil antwoord geven. 
  

Gebed om het licht van Gods Geest                                                                                                                                                   
Schriftlezing: Genesis :11: 1-9 

Zingen: NLB 691: 1, 2 en 3  

 1De Geest van God waait als een wind 
   op vleugels van de vrede, 
   als adem  die ons leven doet, 
   deelt ons een onrust mede 
   die soms als storm durft op te staan, 
   geweld en kwaad durft tegengaan, 
   een koele bries die zuivert. 
  
2 De Geest van God is als een vuur, 
   als vlammen felbewogen, 
   verterend wat aan onrecht leeft, 
   een gloed vol mededogen. 
   Een vonk van hoop in onze nacht, 
   een wenkend licht dat op ons wacht, 
   een warmte in hart en ogen. 
  
3 In stilte werkt de Geest van God, 
   stuwt voort met zachte krachten, 
   een wijze moeder die ons hoedt, 
   een bron van goede machten. 
   Zij geeft ons moed om door te gaan, 
   doet mensen weer elkaar verstaan,  
   omgeeft ons als een mantel 
 



 
Schriftlezing: Handelingen 2:1-4, 8-11 en 1 Corinthiërs 12: 4-11 

We luisteren naar "Choices" van Michiel Merkies 

Meditatie 

Zingen: NLB 697: 1, 4 en 5  

1 Kom Schepper, Geest Jij, die de dag verlicht 
ons hart weer warmt. Wij loven je om 
het vuur in onze ziel, de passie en de pijn, 
wij loven je om verlangen dat weerklinkt. 
Refrein: 
Met wind in de haren en zon in de rug ligt 
het land voor ons open. Met jou aan mijn zij,  
met Jou op mijn pad geen kwaad zal ik duchten 
want Jij bent nabij. 
  
4 Kom Schepper, Geest Jij, die ons roept te gaan 
en in beweging zet. Wij loven je om 
de dieren op het veld, een nachtegaal die zingt, 
wij loven je om vrijheid die verbindt.   Refrein 
  

5 Kom Schepper, Geest Jij, die wonden heelt, 
kom in ons bestaan. Wij loven je om 
de wind die waait, de trom die klinkt, 
wij loven je om vrede die verstilt.       Refrein 
  

Dankgebed en voorbeden afgesloten door een stil gebed en een gezamenlijk gebeden Onze Vader. 
Mededelingen  

Inzameling van de gaven 
1e voor Kerk in actie (onderwijs op platteland Bangladesh) en wijkkas 
  

Slotlied: “Geest van hierboven”, NLB 675:1 en 2 

  
 
1 Geest van hierboven, leer ons geloven, 
   hopen, liefhebben door uw kracht! 
   Hemelse Vrede, deel U nu mede 
   aan een wereld die U verwacht! 
   Wij mogen zingen van grote dingen, 
   als wij ontvangen al ons verlangen, 
   met Christus opgestaan. Halleluja! 
   Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
   als wij herboren Hem toebehoren, 
   die ons is voorgegaan.  Halleluja! 
  
2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
   Liefde die ons hebt liefgehad? 
   Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
   Gij houdt ons bij de hand gevat. 
   Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
   Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
   en onze Koning zijn. Halleluja! 
   Gij, onze Here, doet triomferen 
   die naar U heten en in U weten, 
   dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 
  



Zegen: Gem. zingt: Amen, Amen 

 

Wij zingen elkaar de zegen toe: lied 31 Iona deel 2                                                                                                        
Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.                                                                                                                 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.                                                                                            
Vrede wens ik je toe.                                                                                                                         
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.                                                                                                                                
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.                                                                                                                                      
Zegen wens ik je toe. 

  
 


